Uithuizen, 26 oktober 2020

Geachte leden van de gemeenteraad van Het Hogeland,
Hierbij nogmaals een schrijven in verband met het voorstel betreffende de
oudpapierinzameling waarover u komende woensdag gaat beslissen.
Afgelopen week ontvingen we op de valreep nog een schrijven van wethouder Dijkhuis
waarin hij aankondigt de gewichtsdrempel te zullen verlagen van 2500 naar 1500 kg. Dat is
natuurlijk al een heel mooi gebaar. Hij schrijft dit te hebben gedaan naar aanleiding van de
binnengekomen reacties.
Maar kennelijk hebben zijn brief en de onze elkaar gekruist, want er wordt niet ingegaan op
het aspect van de voorgestelde en door ons betwiste tijdsdrempel. Ondanks de verlaging
betekent de gewichtsdrempel al een flinke inkomstenderving, namelijk iets minder dan de
helft minder inkomsten, maar zo blijft het voor onze vereniging nog wel de moeite waard om
te blijven inzamelen.
Met dit schrijven willen we nogmaals nadrukkelijk aandacht vragen voor de tijdsdrempel
die gaat gelden voor de kraakwagens. Kraakwagens rijden een vaste route en het hangt er
dus maar net vanaf hoeveel papier er aan de weg staat hoe vol ze worden, daar heeft
niemand vat op. De ervaring leert dat dat varieert; per route maar ook per maand. Dat zijn
om te beginnen al belangrijke variabelen waar wij als vereniging geen enkele vat op hebben.
Om u een idee te geven van de fluctuaties, hieronder de tonnages van het lopende jaar:

Dec ’19
Jan ’20
Feb ’20
Mei ’20
Jun ’20
Jul ’20
Aug ’20

kraakwagen 1

kraakwagen 2

kraakwagen 3

7.440 kg
4.100
4.400
5.200
8.640
4.900
5.320

5.580 kg
3.500
4.860
2.160
7.140
5.260
4.795

6.820 kg
4.180 kg
5.480
3.700
7.060
5.540
1.200

Hierover worden door het vuilverwerkingsbedrijf al transportkosten per uur per
kraakwagen gerekend. Wat als nu ook nog die tijdsdrempel gaat gelden? Zoals in ons vorige
schrijven vermeld is het idee van een tijdsdrempel geheel in tegenstrijd met de geest van
vrijwilligerswerk, want dat is het per slot. Hoewel in het voorstel nadrukkelijk staat dat de
verenigingen efficiënter moeten gaan inzamelen, is dat met een tijdsdrempel nu juist iets
waar de vereniging helemaal geen vat op heeft, nog afgezien van het feit dat we dit
helemaal niet willen. Uiteraard wordt er best vlot doorgewerkt want het blijft per slot werk,

maar omdat het vrijwíllig werk is moet het ook een beetje leuk zijn en niet iets waarbij je
afgerekend wordt op tijdsefficiency. Om te beginnen zou de koffiepauze dan definitief
moeten vervallen (dat was al zo sinds corona) maar vooral levert dit gevaar voor onze
papierlopers op, ik citeer uit onze vorige brief: Achter (en op) een kraakwagen lopen (en
staan) brengt risico’s met zich mee; ten opzichte van de kraakwagen zelf (optrekken en
stoppen, en het telkens ‘kraken’ van het papier door het persmechanisme in de laadbak) en
ten opzichte van het omringende verkeer, je loopt immers op straat. Moeten gaan haasten is
dus een heel slecht idee.
Maar bovendien hangt de snelheid waarmee het vullen van de kraakwagens verloopt
grotendeels af van het vuilverwerkingsbedrijf, niet van onze inzamelaars: het is schering en
inslag dat er materieel, de kraakwagens, niet in orde is, dat er wagens niet of veel te laat
komen opdagen en dat er onervaren of ronduit slechte chauffeurs op rijden. Dat levert een
hoop tijdverlies op, en bovendien extra gevaar voor onze papierlopers.
Wij hopen daarom dat u zult besluiten, naast de verlaging van de gewichtsdrempel (die al
nadelig genoeg is), de tijdsdrempel van 105 minuten te schrappen. Uit de bovenstaande
gewichtsgegevens per maand blijkt duidelijk dat de oudpapierinzameling een soort loterij is;
daar nog een efficiencyslag overheen opleggen zal er voor zorgen dat binnen afzienbare tijd
geen enkele vereniging zich hier nog voor zal lenen.
En last but not least is het maar de vraag of alles afgemeten zou moeten worden aan
financieel-economische criteria. Maatschappelijke en milieucriteria zouden juist door de
overheid hoog gehouden en dus veel meer gehanteerd moeten worden.
Vertrouwend op een redelijk en ‘breed’ gefundeerd besluit.
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